
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Παλλήνη         16 /3/2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αρ.  Πρωτ.  9457 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο Δήμαρχος Παλλήνης 

 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» του Δήμου 
Παλλήνης, προϋπολογισμού 72.564,80€ εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα 
λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % καλεί 

ΤΜΗΜΑ I : 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12 ΔΕ Γέρακας 
Τηλέφωνο πληροφοριών: 2106604719, 2106604655 
Φαξ: 210-66.12.965 
Email: n.kokotinis@0156.syzefxis.gov.gr 
URL: www.pallini.gr 
2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL305 
 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της σύμβασης είναι Υπηρεσίες αποψίλωσης για πυροπροστασία», αρ. μελ. υπηρ. 3/2018. 
2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης 
 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση υπηρεσιών στα πλαίσια των δράσεων προετοιμασίας για την αντιπυρική 
περίοδο 2018, που αφορούν την αποψίλωση από ξερά χόρτα σε μη απόλυτα διαμορφωμένους κοινοχρήστους 
χώρους, στα πεζοδρόμια διαφόρων οδών, σε οικόπεδα της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Παλλήνης και σε 
χώρους που θα υποδειχτούν από την Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης, για την αποφυγή πυρκαγιών εν όψει της 
καλοκαιρινής περιόδου και σύμφωνα με τους υπ΄αριθμ. πρωτ. 9427-16/3/2018 όρους διακήρυξης, (ΑΔΑ:6Π6ΗΩΞΚ-
ΒΞ1). 
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και είναι ενιαία. Δεν θα ληφθούν υπόψη 
εναλλακτικές προσφορές. 
3. Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 72.564,80€ , Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Κωδικός CPV: Το CPV 77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα.  
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης 
κατακύρωσης (άρθρο 105 Ν. 4412/2016) καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται για ένα έτος, αρχόμενης από την επομένη 
της υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση των συμβατικών ποσοτήτων ή όποιο περιέλθει πρώτο, με 
δυνατότητα παράτασης. 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες: 
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής: 
Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 1.170,40€ και 
σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης της παρούσης, (ΑΔΑ: 6Π6ΗΩΞΚ-ΒΞ1). 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  
Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία 
ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης (προϋπολογισμός υπηρεσίας) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
και σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης της παρούσης, (ΑΔΑ: 6Π6ΗΩΞΚ-Β1). 
2.Δικαίωμα συμμετοχής :  
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ΑΔΑ: 6Φ36ΩΞΚ-ΘΚ2



Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων (φυσικών ή 
νομικών προσώπων) τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε: (άρθρο 25, Ν. 4412/2016) :α) σε κράτος-μέλος της 
Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
3.Χρηματοδότηση: Οι παραπάνω εργασίες αποψίλωσης ήτοι, 72.564,80€ θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικ. 
έτους 2018 του Δήμου Παλλήνης με Κ.Α. 15.6262.0002 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 107/2018 (ΑΔΑ: ΨΔ3ΛΩΞΚ-Ζ2Θ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Επιπρόσθετα ισχύουν η υπ΄ αριθμ. 78/7-3-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΚΦΣΩΞΚ-Ρ4Μ) για έγκριση 
της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 72.564,80€ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24% που θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 15.6262.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, καθώς και η υπ' αριθ. πρωτ. 8700 
12/3/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥΣΥΜ 694-6/3/2018), (ΑΔΑ: Ψ9Β8ΩΞΚ-ΨΚΥ) . 

ΤΜΗΜΑ IV : 
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 
Ο διαγωνισμός θα συνοπτικός, με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (άρθρο 86, Ν.4412/2016) η οποία θα προκύπτει κατόπιν συμπλήρωσης της 
επισυναπτόμενης φόρμας της οικονομικής προσφοράς και τιμολογίου μελέτης της διακήρυξης, (ΑΔΑ: 6Π6ΗΩΞΚ-ΒΞ1 
). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέρακας Τ.Κ. 15344) την 30η Μαρτίου 2018, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έναρξης αποδοχής προσφορών και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 10:30 
π.μ. όπου και θα αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις 
προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. 
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού: 
1.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού:  
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα στην πλατφόρμα του (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www. pallini.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και 
πλήρης πρόσβαση. 
 
2. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων:  
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 
ανταλλαγές πληροφοριών, μπορούν να γίνονται με συνδυασμό ταχυδρομικών ή άλλων κατάλληλων μέσων και 
ηλεκτρονικών μέσων.  
3. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού:  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέρακας Τ.Κ. 15344) την 30η Μαρτίου 2018, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έναρξης αποδοχής προσφορών και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 10:30 π.μ. 
Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
4. Χρόνος ισχύος προσφορών:  
Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
5. Δημοσιεύσεις:  
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και σε 1 εφημερίδα, (Εβδόμη). Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.pallini.gr στην διαδρομή: Νέα και Ανακοινώσεις – Ανακοινώσεις. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

ΑΔΑ: 6Φ36ΩΞΚ-ΘΚ2
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